
Boterhammenbar

Al een paar maanden kunnen alle peuters en leerlingen gebruik maken van de
boterhammenbar. We hebben bericht gekregen dat we de komende maanden door kunnen
gaan met het aanbieden van een ontbijt op school.

Wat we extra willen benadrukken is dat de boterhammenbar open is van 08.10 – 08.20 uur.
Daarna wordt er opgeruimd. Dit is om ervoor te zorgen dat alle kinderen tijdig met de les
kunnen beginnen.

Hieronder staat nog even alle informatie.

Waarom de boterhammenbar?
Ook op De Hunenborg merken we dat niet alle kinderen altijd goed ontbijten. Hiervoor zijn
verschillende redenen. Helaas zien we ook dat er door gezinnen sterk bezuinigd moet
worden op o.a. goed eten.
We zorgen als school voor een gezond ontbijt, dit draagt bij aan een goed en energiek begin
van de dag. Hierdoor kunnen kinderen de lessen beter volgen.

We krijgen een subsidie van het jeugdeducatiefonds om het ontbijt mogelijk te maken.

Hoe werkt het?
● Kinderen die op school willen ontbijten kunnen vanaf 08.10 uur naar binnen. In de hal

van de school kunnen ze boterhammen en wat drinken pakken. Ze nemen dit mee
naar de klas en eten het daar op.

● Aanmelden is niet nodig.
● Kinderen kunnen kiezen uit (voorbeeld): bruine boterham met kaas, kipfilet of

pindakaas/jam en/of plak ontbijtkoek. Melk, water, en thee.
● Kinderen die niet mee ontbijten komen vanaf 08.20 uur binnen. Dan gaat de bel en

gaan de deuren open.
● De lessen starten gewoon om 08.30 uur.



Groepsverdeling schooljaar 2023-2024

Afgelopen dinsdag was de informatieavond op school. Het belangrijkste onderwerp van deze
avond was de groepsindeling voor het schooljaar 2023-2024. U ontvangt de informatie in een
aparte brief die vandaag ook verzonden wordt.

Inschrijven voortgangsgesprekken

Vanaf vrijdag 3 februari 16.00 uur start de inschrijving voor de voortgangsgesprekken.
● Deze gesprekken worden gehouden in de periode van 16 t/m 24 februari.
● De leerkracht gaat in gesprek met de ouders/verzorgers van leerlingen groep 1 t/m 8.
● Vanaf groep 3 zitten ook de leerlingen bij het gesprek.
● De leerlingen van groep 8 ontvangen hun definitieve schooladvies.
● Voor het inschrijven ontvangt u vrijdag een mail via schoolgesprek.

Geen ouderbijdrage dit schooljaar

Elk jaar vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt voor het
organiseren van schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en de Koningsspelen. Ook is deze
bijdrage voor de schoolreis.

Dit schooljaar vragen we geen ouderbijdrage, omdat we een subsidie hebben gekregen van
het jeugdeducatiefonds voor de schoolreisjes. Als school betalen we de overige activiteiten.

We zijn blij dat dat voor dit jaar gelukt is, zeker nu de prijzen voor energie en boodschappen
zo gestegen zijn.

Digitale tour

Via de QR code hiernaast kunt u binnen kijken op De Hunenborg.
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